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سنجش و ارزشيابي پيشرفت دانشآموزان در درس هنر پايههاي هفتم ،هشتم و نهم
دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 89ـ 7981

مناسب ترين روش  ،براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  ،در درس هنر ،با توجه به تفاوتهاي فردي آنها
 ،استفاده از روش كارپوشه (كار نما) مي باشد  .كار پوشه ،مجموعهاي است از نمونه كارهاي دانش آموزان ،كه در
جريان ياددهي – يادگيري ،به صورت هد فمند ،از بين بهترين كارهاي او ،با هم فكري دانش آموز در هر فصل كتاب،
جمع آوري مي شود ،تا ميزان پيشرفت وي را در طول سال مشخص نمايد .اين پوشه به سنجش معلم ،از كار دانش
آموز در هنگام ارزشيابي كمك خواهد نمود و دانش آموز نيز ،شاهد پيشرفت ورشد خود خواهد بود .همچنين ،اين
پوشه به دانش آموز كمك خواهد كرد  ،تا نقاط ضعف خود را بر طرف نمايد و قضاوت صحيح تري نسبت به خود
داشته باشد.
در كنار پوشه كار براي سنجش دانش آموزان  ،معلم محترم  ،بايد از مشاهده نيز در كالس هنر  ،براي ارزيابي
استفاده نمايد .با توجه به تعداد دانش آموزان دركالس جداولي طراحي گرديده  ،تا با توجه به معيارهاي اصلي سنجش
؛ سرعت در ارزيابي را افزايش وپيچيدگي در ارزشيابي كارهاي هنري را به حداقل برساند.
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ارزشيابي پيشرفت دانش آموزان در درس هنر پايه نهم دوره اول متوسطه
سال تحصيلي 7981-89
عناوين بخشها

مشاهده تحقق اهداف

نمره

(ارزشيابي مستمر نوبت اول ودوم)
بخش اول

شركت دربحث و گفت وگوهاي كالسي وفعاليت در گروه

4

هنرهاي تجسمي (طراحي،

ارائه ايده هاي خالقانه

0

رعايت عناصر زيبايي شناسي در خلق اثر هنري

0

ارائه طرح هاي كاربردي مناسب

0

انجام فعاليتهاي تعيين شده از سوي معلم

9

نظم وانضباط كارگاهي(كالسي)

0

نگاشتار يا گرافيك ،عكاسي)

01

جمع
بخش دوم

انجام فعاليتهاي تعيين شده از سوي معلم

71

خوشنويسي

رعايت اصول خوشنويسي در حد توان

4

زيبا و خوانا نويسي در حد توان

4

نظم و انضباط كارگاهي(كالسي)

0
01

جمع
بخش سوم

انجام فعاليتهاي تعيين شده از سوي معلم وفعاليت در گروه

71

هنرهاي سنتي

ارائه ايده هاي خالقانه و فعاليتهاي داوطلبانه درحفظ هنرهاي

0

(طراحي نقوش تزييني،

سنتي بومي

هنرهاي زير الكي،

توليد وخلق آثار كاربردي با استفاده از هنرهاي سنتي ايراني
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سوزندوزيهاي سنتي ايران)

اسالمي در حد توان
نظم وانضباط كارگاهي
جمع

0
01

شركت در بحث وگفت وگوهاي كالسي وفعاليت در گروه

4

بخش چهارم

انجام فعاليتهاي تعيين شده از سوي معلم

71

هنرهاي آوايي

ارائه ايده هاي خالقانه

4

نظم وانضباط كارگاهي

0

جمع

بخش پنجم

01

شركت دربحث و گفت وگوهاي كالسي وفعاليت در گروه

9

ارائه ايده هاي خالقانه واجراي مناسب در متن خواني ويا

6

انتخاب ويا تاليف نمايش

هنرهاي نمايشي

طراحي حركات و چيدمان صحنه در نمايش

4

نظم وانضباط كارگاهي

0
01

جمع

فصلهاي انتخابي و محاسبه نمره:
همانطور كه در جدول مالحظه مي فرماييد :هر كدام از بخشهاي هنرهاي تجسمي و طراحي سنتي در پايه
هاي هفتم ونهم داراي سه فصل جداگانه هستند .
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در پايه هفتم ،در بخش هنرهاي تجسمي  ،تدريس طراحي اجباري و از بين فصلهاي نقاشي و عكاسي ،يكي
از آن ها به صورت انتخابي تدريس ميگردد .روش ارزشيابي آن در جدول مشخص گرديده است .در بخش
هنرهاي سنتي تدريس طراحي سنتي اجباري و از بين فصل گليم بافي و سفالگري ،يكي از آن ها به صورت
انتخابي تدريس ميگردد  ،كه روش ارزشيابي آن در جدول مشخص گرديده است .
در پايه نهم نيز در بخش هنرهاي تجسمي تدريس طراحي اجباري و از بين عكاسي و گرافيك يكي به
صورت انتخابي تدريس مي گردد وارزيابي آن طبق جدول محاسبه مي شود .در بخش هنرهاي سنتي تدريس فصل
طراحي نقوش تزييني اجباري از بين فصل هنرهاي زير الكي و فصل سوزن دوزي هاي سنتي يكي به صورت
انتخابي تدريس مي گردد وارزيابي آن طبق جدول محاسبه مي شود.
براي محاسبه نمره هرنوبت ،نمره فصلهاي تدريس شده تقسيم بر تعداد شده و نمره كمي داخل كارنامه از
بيست محاسبه و ثبت ميگردد.

ارزشيابي داوطلبان آزاد و آموزش از را دور
به صورت انجام يك كار عملي از هر فصل و ارائه تصوير مراحل انجام كار و اثر توليد شده به معلم خواهد
بود .در مورد اين دانش آموزان انجام كارهاي تحقيقاتي به صورت گزارش و مصاحبه وتهيه عكس در مورد هنرهاي
بومي محل سكونت (در هرجايي كه ساكن باشند) و معرفي آن نيز توصيه ميگردد .
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